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Ukeplan for 3.trinn uke 24
Tlf: 63 88 71 10 (sentralbord)/63 88 71 23 (personalrom) 63887121 (SFO)

Tlf. arbeidsrom lærere: 47795806 og 47795813

Kontaktlærere:
hannie.mie.nadden@fet.kommune.no
helene.volden@fet.kommune.no
Lærer:
oddlaug.kathrine.karlsen@fet.kommune.no
Sentralbord:
inger-lise.haga@fet.kommune.no

Mål:
Jeg kan navnet på de fire regneartene: addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon.
Jeg har orden på skolebøkene mine og husker å levere alle til læreren min.
Jeg kommer på sommerfesten med godt humør og god innsats.

Ukas sanger: Vi øver til sommeravslutning
Tid:

8.30-11.00

MANDAG

Stasjoner i
norsk
Husk alle
lånebøker fra

TIRSDAG

Matematikk

Engelsk

mediateket.

11.00.11.45
11.45-12.45

12.45 –
13.45

STOREFRI
Gym i gymsalen.
Husk gymtøy,
gymsko og
håndkle.

STOREFRI
Musikk 3A og 3B

ONSDAG
Idrettsdag
sammen med
1. – 4. trinn. Vi
har ulike
aktiviteter. Husk
gode sko og
sporty klær.

STOREFRI
Lurt med
vannflaske!

Stasjoner i
matematikk

FREDAG

Stasjoner i
norsk

Øve til
sommerfest

STOREFRI
Bingo i begge
klassene

STOREFRI
Vi samler inn
årets
skolebøker.
Husk alle
skolebøker i
dag.

.

KRLE

Slutt 13.45

TORSDAG

Slutt 12.45

Leksehjelp til 14.15

Hurra for Daniel som har bursdag 15. juni!!!

Slutt kl. 13.00

Slutt kl. 13.00
Leksehjelp til 13.30

Slutt 13.00

LEKSER UKE 24
 Lesebingo uke 24 og uke 25.
 Fra mandag til torsdag: Quest s. 74 og 75.
 Multi fra man- tors: s. 104- 106. 107 er ekstra for de som vil.
 Til fredag. Husk å ta med alle lærerbøkene du har hjemme.

Informasjon til foresatte:
•
•

•

Elevene våre gjorde en strålende jobb som faddere på besøksdagen til nye 1. trinn. Vi
gleder oss til å fortsette på oppgaven i august.
Neste skoleår begynner det en ny gutt i 3b, neste års 4b. Han heter Raed og har dette
året gått i innføringsklassen. Han komme til å være her på besøk noen dager før
sommerferien. Velkommen til oss.
Vi gleder oss til sommerfest 14.6. kl. 17.30 (se eget skriv)

God helg fra Nina, Ann Trine, Hannie, Oddlaug og Helene

